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De Tuindagen in het Park van Beervelde 
zijn met haar 240 exposanten en meer dan 

20.000 bezoekers, op Europees niveau, 
een begrip geworden voor liefhebbers van 
tuinbeurzen. Drie dagen lang, half mei en 
half oktober, is het Park een schatkamer 
voor de meest veeleisende plantenlief-

hebber. Tevens biedt dit evenement 
aan zijn bezoekers, samen met een 

muzikale omlijsting, een ruime keuze 
op gebied van decoratie en antiek voor 

de tuin en zijn omgeving, ambachten, 
kinderanimatie, workshops en culinaire 
streekproducten die voor een harmoni-
euze totaalbeleving zorgen. Beervelde: 

een atmosfeer, een gezellige uitstap 
met vrienden of familie, een plaats waar 
twee keer per jaar tuinvrienden elkaar in 

een natuurlijke omgeving ontmoeten.

Heel opmerkelijk in Beervelde is de manier 
waarop de organisatoren en tal van 

deelnemers zich telkens opnieuw laten  
inspireren door het thema van de editie.  

“DE 3 MUSKETIERS”  is ons thema voor deze 
editie. Dit zal ons de gelegenheid geven om de 

Gascogne, geboortestreek van veel musketiers,  
te ontdekken en te achterhalen waarom d’Artagnan 

(de bekendste musketier) de aartsvijand  
van de mooie Milady geworden is.

De visual verwijst naar een episode uit de roman 
‘De Drie Musketiers’ van Alexandre Dumas. De jonge 

Charles d’Artagnan, toen nog geen lid van de  
Koninklijke Garde, probeert de mooie Milady de Winter te 

verleiden, die echter niets voelt voor deze zwerver. Door zich 
voor te doen als iemand anders slaagt d’Artagnan erin haar 

te verleiden en ontdekt daarbij het litteken op haar  
linkerschouder. Zij werd ten onrechte gebrandmerkt met de 
‘FLeur de lis’, in die tijd een brandmerk voor veroordeelde 

misdadigers in Frankrijk. De onbeschofte d’Artagnan 
schept op over zijn prestatie bij zijn drie vrienden, de 
musketiers Aramis, Athos en Porthos, en onthult het 
geheim van de ongelukkige Milady aan wie nooit recht 

zal worden gedaan.


